รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําป" 2559
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห/องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ห/อง 1
*****************
ผู/มาประชุม
1. นายปติ แกวสลับสี
2. นายรณชัย จิตรวิเศษ
3. นายวิษณุ สวางทรัพย.
4. พ.ต.อ.ไกรสิทธิ์ พรมปฏิมา
5. นายสุชาติ ทีคะสุข
6. นายชัยนรงค. วงศ.ใหญ
7. นายเอกพจน. แสงดาว
8. นายบุญยิ่ง คุมสุพรรณ
๙. นายณัฐกิตติ์ เพิ่มศิริรุงสิน
10. นายสุวิน พึ่งเงิน
๑๑. นายชูชาติ ภูแกว
๑๒. นายทินกร ขันแกว
13. นายณรงค. ตันเต
14. นางปราณี วัชรสุนทร
15. นางสาวชโลทร โรจนวิจติ ร
๑6. นางยุรี ทองหนองกอย
๑7. นายพัฒนกร ขําทอง
18. นางกิตยานาถ โทบุรินทร.
19. นายวันชัย ลาภธนชัย
20. นางสําเริง บุญมี
21. นายชัยวัฒน. จิตตเมตตากุล
22. นางสาวสรินรัตน. เกิดสกุลรุงโรจน.
23. นางเกษสุวรรณ อินทรชูศรี
24. นางสุมนา ตันติไวทยพันธุ.
25. นายไพฑูรย. ประเสริฐทรัพย.
๒6. นายบํารุง ชํานาญจุย
๒7. นางอังคณา ศรีสมุทร
๒8. นายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ
๒9. นายบํารุง จันทร.บานคลอง
30. นางสาวเตือนใจ กองพล
๓1. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน.
32. นางอัจฉรา จุMยมา

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย (ประธาน)
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย
หัวหนาสํานักงานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
(แทน) นายอําเภอเมืองสุโขทัย
(แทน) นายอําเภอสวรรคโลก
(แทน) นายอําเภอศรีสําโรง
(แทน) นายอําเภอคีรีมาศ
(แทน) นายอําเภอบานดานลานหอย
(แทน) นายอําเภอศรีนคร
(แทน) นายอําเภอทุงเสลี่ยม
(แทน) นายอําเภอกงไกรลาศ
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร.ฯ สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการกลุมงานศูนย.ดํารงธรรมฯ สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
(แทน) นายแพทย.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
(แทน) สหกรณ.จังหวัดสุโขทัย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสุโขทัย
รกท. อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ขนสงจังหวัดสุโขทัย
สถิติจังหวัดสุโขทัย
/32.นางเยาวเรศ …

-2๓3. นางเยาวเรศ รอดมวง
34. นายธวัชชัย ชูหนา
3๕. นางระพีพร มีสอาด
36. นางจิดาภา น้ําสมบูรณ.
37. นายเจริญพงษ. ชูนุช
๓8. นายสุรพล ยงค.เจาะ
39. นายสําริด นาคะบุตร
40. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ.
๔1. นางสาวสุชารัตน. แสงอรุณ
42. นายธนศักดิ์ มากมิ่ง
๔3. นางสาวสมฤทัย ศรีโพธิ์
๔๔. นายสมบูรณ. พฤกษะวัน
๔5. นายไพบูลย. นอยดิษฐ.
๔6. นายศุภวิชย. สุวรรณมณี
๔7. นายสมศักดิ์ พุมชื่น
48. นายอภิชาต ชาญเพราะ
49. นางสาวสุปรียา ศรีอรุณนิรันดร.
50. นายชัยคม ศกุนรักษ.
51. นางกิตติวรรณ ประหยัดทรัพย.

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต ๑
ประชาสัมพันธ.จังหวัดสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการอุทยานประวัติศาสตร.สุโขทัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานสุโขทัย
ผูทรงคุณวุฒิ
(แทน) นายกองค.การบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ผูจัดการการไฟฟ?าสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา
(แทน) นายกสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
(แทน) หัวหนากลุมวิชาการและผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู/ไมมาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
๑. นายอําเภอศรีสัชนาลัย
2. จาจังหวัดสุโขทัย
3. ป?องกันจังหวัดสุโขทัย
4. หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
ผู/เข/ารวมประชุม
1. นายไกรวิทย. กวีวัฒนา
2. นางจีรนันท. ติวุตานนท.
3. นายพิสิฐ สาดี
4. นายธนเดช แป?นโพธิ์กลาง
5. นายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค.
6. นางสาวเบญจวรรณ สังข.ทอง
7. นายดิเรก ยคชรัตน.
8. นายอภิรักษ. ชาญสุวรรณ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เลขานุการสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานประชาสัมพันธ.จังหวัดสุโขทัย
การไฟฟ?าสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
-/ 9. นางสาวพชระ ...

-39. นางสาวพชระ ชุติปXญญา
10. นายมงคล หมื่นพิลมทอง
11. นางสาวจันทนา สายน้ําใส
12. นางสาวจุฑามาศ ธรรมราช

สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

จังหวัดสุโขทัยไดกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัด
สุโขทัย ประจําปY 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร.สุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย และเพื่อเปZนการเตรียมความพรอมในการจัดงานฯ จึงไดเชิญทุกทานมาประชุม
เพื่อซักซอมและหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดงานฯ จึงเปZนที่มาของการประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ<ายเลขาฯ

จังหวัดสุโขทัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ
จังหวัดสุโขทัย ประจําปY 2559 ตามคําสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 1021/2559 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2559 โดยมีคณะกรรมการฯ จํานวน 29 คณะ รายละเอียดตามคําสั่งแนบใน
ที่ประชุม ซึ่งฝ]ายเลขาฯ ไดจัดทําคําสั่งโดยยึดโครงสรางองค.ประกอบและหนาที่ของคณะ
กรรมการฯ ในปYที่ผานมา (ปY 2558) เปZนหลัก และไดแจงเวียนใหสวนราชการทบทวน
องค. ป ระกอบของคณะกรรมการฯ แลว หากมี ส วนราชการ/หนวยงานใดประสงค. จ ะ
ปรั บ ปรุ ง แกไขคํ า สั่ ง ดั ง กลาว ขอใหแจงมายั ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ในฐานะฝ] า ยเลขาฯ
คณะกรรมการในภาพรวม ตอไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กําหนดวันและระยะเวลาการจัดงานฯ

ประธานฯ

ในปYที่ผานมาจังหวัดกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ จํานวน 5 วัน ในปYนี้จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณารวมกันวาจังหวัดควรจะจัดงานฯ กี่วัน และในปY 2558 จังหวัดได
มอบหมายใหสํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัยดําเนินการประเมินผลการจัดงานฯ จึงขอให
สํานักงานฯ ไดรายงานผลใหที่ประชุมทราบ
-/ สถิติจังหวัด ...

-4สถิติจังหวัดฯ

สํ านั กงานสถิ ติ จั งหวั ด ไดสุ มตั ว อยางนั ก ทองเที่ ย วเพื่ อทํ าการประเมิ น ผลจํ านวน
1,500 คน ประกอบดวย นักทองเที่ยวชาวไทย 1,300 คน และชาวตางชาติ 200 คน มี
ผลการประเมิน ดังนี้
1. นักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปZนรอยละ
75 ถาเปรียบเทียบเปZนคะแนนอยูในระดับ 4-5 จากคะแนนเต็ม 5
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจ แบงเปZน 5 ดาน ดังนี้
1) ดานผลิตภัณฑ. ไดแก
- กิ จ กรรมรับ รุ งอรุ ณแหงความสุข พึ งพอใจในระดั บมาก และขอใหมี การ
ประชาสัมพันธ.การจัดกิจกรรมดังกลาวใหชัดเจนกวานี้
- ขบวนแหกระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม กระทง
อาเซีย น ขบวนแหประเพณีวั ฒ นธรรม 9 อําเภอ ขบวนแหนางนพมาศ ขบวนแหของ
องค.กรปกครองสวนทองถิ่น และขบวนแหของภาคเอกชน ไมทราบวามาจากทิศทางใด
และใชเวลาเดินขบวนมากเกินไป
- การแสดงแสง-เสียง ไมมีคําแนะนําใหนักทองเที่ยวตางชาติ
- สินคาที่จัดจําหนายในงานขอใหควบคุมราคาสินคาใหเหมาะสม
- ปริมาณอาหารที่จําหนายยังไมเหมาะสมกับราคา
2) ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก
- ควรจัดสถานที่จอดรถใหใกลกับกิจกรรม ควรมีแผนที่แสดงที่จอดรถ รวมถึง
จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอสองสวางบริเวณที่จอดรถ
- ควรวางผังจอดรถใหเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณรถ
3) ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก
- ควรมีคําแปลเปZนภาษาตางประเทศใหกับนักทองเที่ยวตางชาติใหครอบคลุม
- แผนพั บ ประชาสั ม พั น ธ. กิ จ กรรมในงานมี ป ริ ม าณนอยไมเพี ย งพอกั บ
นักทองเที่ยว
- ตารางแตละกิจกรรมควรจัดการแสดงใหตรงเวลา
4) ดานบุคลากร ไดแก
- ควรจั ด เจาหนาที่ แ นะนํ า นั ก ทองเที่ ย วเพื่ อ ใหคํ า แนะนํ า และชวยเหลื อ
นักทองเที่ยวจํานวนมากกวานี้
5) ดานความพึงพอใจในการจัดงาน ไดแก
- กิจกรรมที่ชื่นชอบ สวนใหญ คือ การแสดงพลุ-ดอกไมไฟ รองลงมา คือ การ
แสดงแสง-เสียง
-/นักทองเที่ยว ...

-5- นักทองเที่ยวมีความเห็นวาคุมคาและประทับใจมากในการเที่ยวงานลอย
กระทงที่สุโขทัย เนื่องจากจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการจัด
งานที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด ทําใหเขาใจบรรยากาศการจัดงาน
ฝ<ายเลขาฯ

ฝ]ายเลขาฯ มีความเห็นวามีความจําเปZนอยางยิ่งที่คณะกรรมการฯ แตละชุดจะนํา
ขอสังเกตและขอคิดเห็นที่ไดจากการประเมินของสํานักงานสถิติจังหวัด นําไปใชประโยชน.
และเปZนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน การแสดงแสง-เสียง การกําหนดผังการจัดงาน
และการแสดงพลุ เปZนตน

ประธานฯ

ถาพิจารณาจากภาพรวมของการจัดงานแลวมีความดีมากกวาความไมดีซึ่งที่ผาน
มาจังหวัดไดปรับปรุงแกไขเรื่อยมาจนถึงปXจจุบันและผลการประเมินเปรียบเสมือนกระจก
เงาสะทอนผลการดําเนินงานของจังหวัด

นายธนศักดิ์ฯ

เห็นดวยที่มีการประเมินและจัดเก็บขอมูลสถิติ ซึ่งในปY 2558 นับวาเปZนปYที่มี
การจัดงานที่ดีและเรียบรอยที่สุด ตองขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ฝ]ายตางๆ ซึ่งผลการ
ประเมินจะเปZนขอมูลใหคณะทํางานนํามาปรับในการดําเนินงานในปYนี้ได และขอฝาก
ขอสังเกตเพื่อเปZนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯชุดที่เกี่ยวของ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การประชุมเตรียมการจัดงาน อยากใหฝ]ายเลขานุการของคณะกรรมการแต
ละคณะรีบดําเนินการจัดประชุมเพื่อจะไดรายงานผลนําเสนอตอที่ประชุมคณะใหญตอไป
2. สถานที่ ซึ่งมีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปZนเลขานุการฯ อยากให
จั ด ประชุ มวางแผนการจั ด สรางสถานที่ การวางผั งการจั ด งาน กํ าหนดกิ จ กรรมแตละ
กิจกรรมในพื้นที่จัดงาน และจัดทําป?ายแสดงกิจกรรมบริการแกนักทองเที่ยว
3. ขบวนแห ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัด (จาจังหวัด) เปZนเลขานุการ ในปYที่ผาน
มามีปXญหาในพิธีเปด ขบวนวัฒนธรรม 9 อําเภอ ใชเวลาเดินขบวนมากทําใหกระทบตอ
เวลาของการแสดงประกอบแสง-เสียง และกิจกรรมขาวขวัญวันเลนไฟ
จึ ง อยากขอใหนํ า ประเด็ น ดั ง กลาวเขาสู วาระการพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการฝ]ายสถานที่ วาในปYนี้จะกําหนดรูปแบบ สถานที่ และผังจัดกิจกรรม อยางไร
แลวขอใหนําผลการประชุมมานําเสนอตอที่ประชุมคณะใหญดวย

ประธานฯ

ใหนําขอคิดเห็นและขอสังเกตจากการประเมินของสํานักงานสถิติจังหวัดมาใช
ปรับปรุงและพัฒนางานเทาที่สามารถทําได และอยากใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันและ
ระยะเวลาการจัดงานลอยกระทงฯ ประจําปY 2559

นายธนศักดิ์ฯ

เห็นวาควรจัด 5 วัน เนื่องจากเปZนระยะเวลาที่มีความเหมาะสม ถานอยกวานี้
อาจไมคุ มคาในการจั ด งาน และถามากกวานี้ ผู ปฏิ บั ติ ง านอาจเกิ ด ความเมื่ อยลามาก
จนเกินไป

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปฯ

เห็นวา 5 วันมีความเหมาะสม เพราะถานอยกวานี้จะไมคุมคาในการจัดการแสดง
มากกวานี้ก็จะเกิดความเมื่อยลาได
-/เลขาฯ สมาคม ...

-6เลขาฯ สมาคม
การทองเที่ยวฯ

เห็นวา 5 วัน มีความเหมาะสมแลว

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

เห็นวา 5 วัน มีความเหมาะสมแลว

ประธานฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันจัดงานลอยกระทงฯ ประจําปY 2559 ในวันที่
10 – 14 พฤศจิกายน 2559 รวม 5 วัน ซึ่งในการจัดงานปYตอไปใหกําหนดจัดงาน 5 วัน
และยึดเอาวันขึ้น 15 ค่ํา เปZนวันสุดทายของการจัดงานฯ เพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินการ
ทองเที่ยวของ ททท. และตอไปจะไมมีการพิจารณากําหนดการจัดงานฯ อีกใหยึดหลักการ
กําหนดวันขางตนเปZนเกณฑ.

เลขาฯ สมาคม
การทองเที่ยวฯ

อยากขอความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานลอยกระทงฯ หรือธีม
(Theme) เชน การเปดเพลงตามรานคาและชุมชน การตกแตงรานและริมทองถนน เพื่อ
สรางบรรยากาศงานลอยกระทงตั้งแตเดือนตุลาคม คลายกับการจัดงานเทศกาลคริสต.มาส
ในตางประเทศ ที่จะประดับตกแตงเมืองเพื่อใหทราบวาจะมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองของ
เทศกาล

ประธานฯ

ในสวนการจั ด สรางบรรยากาศการจั ด งานฯ จะอยู ในเนื้ อ งานของการ
ประชาสัมพันธ. ซึ่งในปYนี้ผมไดมอบนโยบายการประชาสัมพันธ.การจัดงานใหสํานักงาน
จั ง หวั ด วาใหประชาสั ม พั น ธ. ก อนลวงหนา ถาทุ ก หนวยงานไดรั บ โปสเตอร. สติ๊ ก เกอร.
สํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธ. จั ด งานใหชวยกั น ประชาสั ม พั น ธ. ไ วเปZ น การลวงหนา และตอง
ขอบคุณสมาคมการทองเที่ยวฯ ที่ไดใหขอคิดเห็นที่เปZนประโยชน.ในการจัดงานครั้งนี้
สําหรับกําหนดวันจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย
ประจําปY 2559 ในวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
3.2 กิจกรรมภายในงานฯ

รอง ผวจ.รณชัย

กิจกรรมในปY 2558 คอนขางที่จะสมบูรณ.ทั้งประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม การ
แสดงวิถีชีวิตของคนสุโขทัย ผมในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดรูปแบบและแนว
ทางการจัดงาน เห็นวาควรใชรูปแบบและแนวทางการจัดงานในปY 2558 เปZนรูปแบบและ
แนวทางการจั ด งานในปY 2559 เพื่ อใหคณะกรรมการฝ] ายตางๆ ใชเปZ น แนวทางการ
ดําเนินงานไดเลย

ประธานฯ

ถาเราจะสรางมาตรฐานรู ป แบบการจั ด งานไว แตปรั บ รายละเอี ย ดภายใน
กิจกรรมจะทําใหไดสิ่งที่พัฒนาตอยอดภายใตกรอบการดําเนินงานที่วางไวได

นายธนศักดิ์ฯ

เห็นดวยกับทานรองฯ รณชัย แตมีประเด็นในเรื่องของการจัดตลาดแลกเบี้ยเห็น
วาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตลาด ควรที่จะหารือในที่ประชุมใหชัดเจน
-/ททท.สนง. ...

-7ผู/แทน ททท.
สนง.สุโขทัย

ประธานฯ

ททท. ไดรับมอบหมายจากจังหวัดใหรับผิดชอบดําเนินการจัดตลาดปสานซึ่งที่
ผานมาไดรับเสียงตอบรับคอนขางดี และการจัดตลาดปสานมีวัตถุประสงค.เพื่อเปZนตนแบบ
ใหคนในทองถิ่นไดเห็นถึงตนแบบการยกระดับการจัดตลาดปสานวาเปZนอยางไร ประกอบ
กับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดคอนขางนอย ททท.จึงมีความคิดจะปรับ
รูปแบบใหองค.กรปกครองสวนทองถิ่นเปZนผูรับผิดชอบดําเนินการแทนภายใตการดูแลของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สวนงบประมาณที่จะไดรับในปYนี้ททท. มีความคิดที่จะนํามาใช
ประดับตกแตงสถานที่บริเวณทางเขางานและจัดเปZนจุดถายภาพ (Photo Point)
สําหรับกิจกรรมภายในงานลอยกระทงฯ ประจําปY 2559 ขอใหที่ประชุมรวมกัน
พิจารณา ดังนี้
1. พิธีรับรุงอรุณแหงความสุข
2. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย.สุโขทัยทุกพระองค.
3. พิธีเปดงานฯ
4. การประกวดกระทงใหญ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก และพนม
ดอกไม
5. การแสดงหมู บานวิ ถีไทยและตลาดปสาน สมัย กรุงสุโ ขทั ย และแสดงกี ฬา
พื้นบาน รวมถึงตลาดแลกเบี้ย
รอง ผวจ.รณชัย ควรหาเจาภาพเขามาบริหารจัดการตลาดแลกเบี้ย
ผู/แทน ททท.สนง.สุโขทัย สมาคมทองเที่ยวฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ มีความ
สนใจเขามาดําเนินการในสวนตรงนี้ หากจะเก็บ เงินจากรานคาไมทราบวาจังหวั ดจะมี
เงื่อนไขหรือไมอยางไร เพราะจะนําไปใชเปZนคาใชจายในการบริหารจัดการ และเนื่องจาก
ที่ผานมาไดเชิญผูประกอบการ รานคามาจําหนายสินคาในตลาดฯ แบบไมมีคาเชา ททท.
จะสนับสนุนการแสดงและเครื่องแตงกายเพื่อใหมีธีมเดียวกัน
ประธานฯ ยังคงใหมีกิจกรรมการแสดงหมูบานวิถีไทยและตลาดปสาน สมัย
กรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบาน สวนตลาดแลกเบี้ยใหคณะกรรมการฯ/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
6. ลานเทศน. ลานธรรม (เทศน.มหาชาติ)
ผู/แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด เห็นวาควรจัดกิจกรรมนี้อยูและควร
กระชับเวลาใหเร็วขึ้น อาจเปZนเวลา 13.30 น. (เดิมเวลา 14.00 น.) ซึ่งสํานักงานจะ
นําไปหารือกับคณะสงฆ. หากไดกําหนดเวลาที่แนนอนแลวจะแจงสํานักงานจังหวัดอีกครั้ง
หนึ่ง
ประธานฯ ควรปรั บ เวลาใหเหมาะสมเพราะเปZ น กิ จ กรรมทางศาสนาที่
เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานฯ
7. การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน
-/ผูแทน สพม. ...

-8ผู/แทน สพม.38 พบปXญหาคือ ในวันเปดงานมีเวลาคาบเกี่ยวกันอยูทําให
อาจารย.ผูควบคุมและนักเรียนมีเวลาเตรียมตัวและแสดงคอนขางนอย
ประธานฯ
เห็นวาควรมีกิจกรรมนี้อยูเพื่อใหเด็กไดมีเวทีแสดงออกถึง
ความสามารถ และควรบริหารจัดการเวลาใหดี
8. กิจกรรมขาวขวัญ วันเลนไฟ และการแสดงพื้นบาน ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย จัดโดยสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ผู/ แ ทน สมาคมการทองเที่ ย วฯ ควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการใหบริ ก ารใน
กิจกรรมขาวขวัญฯ
9. การแสดงประกอบแสง – เสียง จัดโดยสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
10. การแสดงโขน
11. การแสดงตํานานทาวศรีจุฬาลักษณ. และกิจกรรมลอยกระทง
ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปฯ ในปYนี้การแสดงควรตองปรับแตเคาโครงเรื่อง
ยั งคงเปZ น การบอกเลาความเปZ น มาของงานลอยกระทง และประเด็ น สํ าคั ญคื อการให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการลอยกระทง ซึ่งที่ผานมาในพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ
ยั ง ไมมี ค วามชั ด เจนในชวงจั ง หวะที่ จ ะใหประชาชนมาลอยกระทง จึ ง ขอฝากถึ ง
คณะกรรมการฝ]ายประชาสัมพันธ.หรือคณะที่เกี่ยวของวา ในชวงเวลากอนลอยกระทงหาก
ประชาสัมพันธ.เชิญชวนประชาชนใหมาลอยกระทงจะทําใหมีเวลาเตรียมตัวไดนานขึ้น
12. การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง
13. การประกวดนางนพมาศ
14. การประกวดรองเพลงลูกทุงและหางเครื่อง
15. ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ. และพระประทีป
16. ขบวนแหกระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม และกระทง
ใหญ
17. ขบวนแหกระทงอาเซียน
รอง ผวจ.รณชัย นิทรรศการฯ ไดจัดใหมีขึ้นในปY 2558 ซึ่งในขอเท็จจริง
จังหวัดยังไมมีองค.ความรูที่แทจริงในการจัด ในปYนี้อาจงดไปก็ได
ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปฯ วัตถุประสงค.การจัดเพื่อตอบสนอง AEC ซึ่งได
ดําเนินการไปแลวในปYที่ผานมา ถาจะจัดอีกในปYนี้ควรเชิญประเทศตนกําเนิดมาจัดแสดง
และจะไดประชาสัมพันธ.ไดถูกตอง
รอง ผวจ.วิษณุ ยังอยากใหมีการจัดนิทรรศการกระทงอาเซียน เนื่องจาก
ยังอยูในกระแส AEC และในปYนี้มี LIMEC เพิ่มเขามาดวย

-/หน.สนจ. ...

-9หน.สนจ. กรณีการจัดงานใหญมักมีการกําหนดธีมงานและประชาสัมพันธ.
เพื่อใหเกิดสีสันและบรรยากาศงานที่แปลกใหม ในปYนี้จังหวัดอาจกําหนดรูปแบบธีมงาน
เชน งานเฉลิมพระเกียรติฯ 70 ปY และ 12 สิงหามหาราชินี เปZนตน
ปลัดจังหวัด เห็นวาคงตองนําประเด็นการจัดนิทรรศการฯ ไปหารืออีก
ครั้งหนึ่ง เพราะตองพิจารณาปXจจัยที่เกี่ยวของดวย เชน เวลาและกิจกรรมสืบเนื่อง
ประธานฯ งานลอยกระทงปY 2552-2553 จังหวัดกําหนดธีมการจัดงาน
“ลอยกระทงปลอดเหลา” ถาในปYนี้จังหวัดจะกําหนดธีมงานเพื่อเปZนไฮไลท. (Highlight) ได
จะสามารถสรางจุดขายใหกับงานลอยกระทงได ใหนําเปZนขอสังเกตในการพิจารณารวมกัน
อีกครั้งหนึ่ง
18. ขบวนแหประเพณีวัฒนธรรม 9 อําเภอ ขบวนแหนางนพมาศ ขบวนแหของ
องค.กรปกครองสวนทองถิ่นและขบวนแหของภาคเอกชน
19. การจําหนายสินคาสหกรณ. และสินคา OTOP
20. การแสดงนิทรรศการลอยกระทงอาเซียน
ประธานฯ ใหคณะกรรมการกํ าหนดรู ป แบบและแนวทางการจั ด งาน
พิจารณาวาจะหยิบยกอะไรขึ้นกําหนดเปZนธีมหรือไฮไลท.ของการจัดงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมขวนแหกระทงอาเซียนดวย
21. พิธีเผาเทียน
ผู/แทน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในปYนี้ยังคงรูปแบบการจัดเชนเดียวกับปY
ที่ผานมา
22. พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเปZนปฐมฤกษ.
รอง ผวจ.รณชัย

สําหรับกิจกรรมภายในงานลอยกระทง 20 กิจกรรม สามารถเริ่มวางแผนและ
เตรียมดําเนินกิจกรรมไดทันที สวน 2 กิจกรรมไฮไลท. ไดแก ขบวนแหกระทงอาเซียน และ
การแสดงนิทรรศการลอยกระทงอาเซียน ใหคณะกรรมการฝ]ายที่รับผิดชอบนํากลับไป
ทบทวนแลวนํามานําเสนอตอที่ประชุมคณะใหญตอไป

ผู/แทนสาธารณสุข
จังหวัด

ในเรื่องการประชาสัมพันธ.การจัดงานฯ อยากใหเพิ่มเติมเรื่องการปลอดสุราและ
บุหรี่ในเทศกาลลอยกระทงฯ

นายธนศักดิ์ฯ

ฝากขอสังเกตถึงคณะกรรมการฝ]ายบริหารจัดการการใชกระแสไฟฟ?า แสงสวาง
และเครื่องขยายเสียงวา ในปY 2558 ตลาดสหกรณ. OTOP เกิดเหตุการณ.ไฟฟ?าตก จึง
อยากสอบถามวาในปYนี้จะมีแนวทางการแกไขปXญหาดังกลาวอยางไร

-/ผูแทนการไฟฟ?า ...

-10ผู/แทน การไฟฟCา
สวนภูมิภาคฯ

ที่ผานมาการไฟฟ?าสวนภูมิภาคฯ ไดใหเจาหนาที่ของการไฟฟ?าสวนภูมิภาคฯ เขามา
ดําเนินการในฐานะเสมือนเปZนผูรับจาง ซึ่งทางการไฟฟ?าสวนภูมิภาคไมมีระเบียบรองรับ
การดําเนินการขางตน ประกอบกับเจาหนาที่ดังกลาวอยูในวาระใกลเกษียณ ป]วย และเปZน
บุคคลคนเดียวที่ทราบรายละเอียดการวางระบบไฟฟ?าทั้งหมดของงาน ซึ่งวิธีแกไขคือการ
ไฟฟ?าฯ จะเปZนผูแนะนําผูรับจางในการวางระบบไฟฟ?าเชนเดียวกับการจัดงานสักการะ
พระแมยาที่ดําเนินการเปZนไปดวยความเรียบรอย

ประธานฯ

ใหคณะกรรมการฝ] า ยบริ ห ารจั ด การการใชกระแสไฟฟ? า ฯ ประชุ ม พิ จ ารณา
กําหนดแผนการจัดวางระบบไฟฟ?าฯ แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญตอไป

มติที่ประชุม
ฝ<ายเลขาฯ

เห็นชอบ
3.3 รางกําหนดการจัดงาน
สํานักงานจังหวัด ไดนํารายละเอียดกําหนดการจัดงานลอยกระทงฯ ในปY 2558
มาพิจารณารวมกันกําหนดจัดงานในปY 2559 ดังนี้
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 10 ค่ํา เดือน 12)
- เวลา 19.30 น. การทดสอบระบบการแสดงประกอบแสงเสียง (รอบ
สื่อมวลชน) ณ วัดมหาธาตุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 11 ค่ํา เดือน 12)
- เวลา 06.00 น. พิธีรับรุงอรุณแหงความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
- เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย.สุโขทัยทุกพระองค. ณ บริเวณพระ
บรมราชานุสาวรีย.พอขุนรามคําแหงมหาราช และพิธีสงฆ.
(ดําเนินการตอเนื่อง)
- เวลา 09.00 น. การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย.พอขุนรามคําแหงมหาราช
การแสดงนิทรรศการลอยกระทงอาเซียน ณ ตระพังเงิน
- เวลา 14.00 น. ลานเทศน. ลานธรรม (เทศน.มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัด
ชนะสงคราม
- เวลา 16.00 น. พิธีเปดงานฯ ณ เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม
ขบวนแหกระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก พนม
ดอกไม และกระทงใหญ
ขบวนแหกระทงอาเซียน (อาจมีการปรับรูปแบบการจัด
อีกครั้งหนึ่ง)
-/ การแสดง …

-11การแสดงหมูบานวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณ
สมัยกรุงสุโขทัย และการแสดงพื้นบานการแสดงกระบี่
กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
- เวลา 17.00 น. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
- เวลา 17.30 น. กิจกรรมขาวขวัญวันเลนไฟ ณ บริเวณหนาวัดมหาธาตุ
การแสดงพื้นบานของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวที
ครึ่งวงกลม หนาวัดมหาธาตุ
- เวลา 18.00 น. การประกวดโคมชัก โคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุ
สาวรีย.พอขุนรามคําแหงมหาราช
การประกวดกระทงใหญ ณ บริเวณตระพังตาล
- เวลา 19.00 น. การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจง
- เวลา 19.30 น. การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
- เวลา 20.30 น. การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม
- เวลา 22.30 น. การแสดงตํานานทาวศรีจุฬาลักษณ. และกิจกรรมลอย
กระทงของผูรวมชมงาน ณ บริเวณสระน้ําวัดสระศรี
(ตระพังตระกวน)
- เวลา 23.00 น. การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ําวัดสระศรี
(ตระพังตระกวน)
วันศุกร.ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 12 ค่ํา เดือน 12)
- เวลา 06.00 น. พิธีรับรุงอรุณแหงความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
การแสดงนิทรรศการลอยกระทงอาเซียน ณ ตระพังเงิน
(อาจมีการปรับรูปแบบการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง)
- เวลา 14.00 น. ลานเทศน. ลานธรรม (เทศน.มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัด
ชนะสงคราม
- เวลา 16.00 น. การแสดงหมูบานวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณ
สมัยกรุงสุโขทัย และการแสดงพื้นบานการแสดงกระบี่
กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
- เวลา 17.00 น. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
- เวลา 17.30 น. กิจกรรมขาวขวัญวันเลนไฟ ณ บริเวณหนาวัดมหาธาตุ
การแสดงพื้นบานของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวที
ครึ่งวงกลม หนาวัดมหาธาตุ
- เวลา 19.00 น. การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจง
- เวลา 19.30 น. การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
/- - เวลา 20.30 ...

-12- เวลา 20.30 น. การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม
- เวลา 22.30 น. การแสดงตํานานทาวศรีจุฬาลักษณ. และกิจกรรมลอย
กระทงของผูรวมชมงาน ณ บริเวณสระน้ําวัดสระศรี
(ตระพังตระกวน)
- เวลา 23.00 น. การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ําวัดสระศรี
(ตระพังตระกวน)
วันเสาร.ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 13 ค่ํา เดือน 12)
- กิจกรรมเชนเดียวกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แตปรับกิจกรรมเวลา
19.00 น. จากการประกวดนางนพมาศ เปZน “การประกวดรองเพลงลูกทุง
และหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจง”
วันอาทิตย.ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12)
กิจกรรมเชนเดียวกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเพิ่มเติมกิจกรรม ดังนี้
- เวลา 19.00 น. พิธีมอบรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับผูชนะเลิศการ
ประกวดกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนม
ดอกไม และกระทงใหญ ณ เวทีโรงละครกลางแจง
พิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวดรองเพลงลูกทุงและหาง
เครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจง
พิธีรับไฟพระฤกษ. และพระประทีป ณ บริเวณหนา
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วันจันทร.ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
กิจกรรมเชนเดียวกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยงดกิจกรรมลานเทศน.
ลานธรรมในเวลา 14.00 น. และเพิ่มเติมกิจกรรม ดังนี้
- เวลา 08.00 น. กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ.และพระประทีป แหรอบ
เมืองสุโขทัย
- เวลา 15.30 น. ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ. และพระประทีป ณ แทน
ประดิษฐานพระประทีปบริเวณตระพังตาล
ขบวนหลวง ขบวนแหประเพณีวัฒนธรรม 9 อําเภอ
ขบวนแหนางนพมาศ ขบวนแหขององค.กรปกครองสวน
ทองถิ่น และขบวนแหของภาคเอกชน
- เวลา 21.00 น. พิธีเผาเทียน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย.พอขุน
รามคําแหงมหาราช โดยเชิญประธานจุดตะคันใหญ
/- - เวลา 21.30 ...

-13- เวลา 21.30 น.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
(เพิ่มรอบการแสดงจากเวลา 19.00 น.)
พิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวดขบวนแหประเพณี
วัฒนธรรม 9 อําเภอ ณ เวทีโรงละครกลางแจง
พิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรง
ละครกลางแจง
- เวลา 23.00 น. พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเปZนปฐมฤกษ. ณ บริเวณ
สระน้ําวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) โดยประธานในพิธี
เห็นชอบและใหฝ]ายเลขาฯ ปรับปรุงแกไขใหตรงกับขอเท็จจริง เพื่อจัดสงให
คณะกรรมการชุดตางๆ และสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดฯ เพื่อเผยแพรและสงไปยัง Thai
ticket major ตอไป
เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ในสวนของตลาดปสานหาก ททท. ไมดํ าเนิ นการ เห็ น ควรนํางบประมาณมา
ประดับตกแตงทางเขางานฯ ใหดูยิ่งใหญ
ประธานฯ

ใหคณะกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดงานพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
หนึ่ง

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปฯ
ประธานฯ
ประชาสัมพันธFจังหวัด

อยากใหมีการจัดถายทอดสดบรรยากาศการจัดงานตั้งแตวันแรกของการจัดงาน
เพื่อใหสรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวงานลอยกระทงฯ
ใหคณะทํางานกําหนดขอบเขตของงานกําหนดเนื้องานไวใน TOR
คณะทํางานไดมีการประชุมพิจารณาขอบเขตของงานในเบื้องตนแลว สรุปผลการ
ประชาสัมพันธ.งานลอยกระทงผานชองทางตางๆ ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน.
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง
3. สื่อสิ่งพิมพ.
4. สื่อออนไลน.
5. สื่ออื่นๆ เชน การประดับตกแตงโคมชัก-โคมแขวนภายในงาน, Press Tour
นําสื่อมวลชนลงพื้นที่จัดทําขาวบรรยากาศการเตรียมงานลวงหนา 1 เดือน, การจัดงาน
แถลงขาว ผูวาราชการจังหวัดพบสื่อ และสื่อ Social Media

-/ผูชวยประชา ...

-14ผู/ชวยประชาสัมพันธFจังหวัด
การจัดทํา QR-Code จะชวยแกปXญหาแกนักทองเที่ยวในเรื่องขอมูลการจัดงาน
หากสามารถบรรจุใน TOR เพื่อใหผูรับจางจัดทําขอมูลทั้งหมดลงใน QR-Code ติดตรง
ทางเขางานเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถ Scan ขอมูลลงบน Smart Phone ได
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
จังหวั ด อาจจัด ทํ าสปอตโฆษณาแลวขอความรวมมื อจากภาคเอกชน โรงแรม
สถานประกอบการ และวิทยุชุมชนชวยเผยแพรประชาสัมพันธ.ใหอีกทางหนึ่ง
ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปฯ

ฝากถึงคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย การจราจร จัดสถานที่จอดรถ
และบริการนักทองเที่ยวชวยดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่จัดแสดงแตละจุด
ดวย

ประธานฯ

ใหเพิ่มเนื้องานรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดแสดงในแผนรักษาความ
ปลอดภั ย ของตํ า รวจดวย และในสวนงบประมาณในปY 2559 ที่ ถู ก ปรั บ ลดไปให
คณะกรรมการฝ]ายพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและการบัญชีพิจารณารวมกันอีกครั้ง
หนึ่ง

มติที่ประชุม

รับ ทราบและใหคณะกรรมการแตละชุ ด ดํ าเนิ น การในสวนที่ เ กี่ ย วของแลวมา
นําเสนอตอที่ประชุมคณะใหญตอไป

ประธานฯ
ปGดประชุม

ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม ขอปดการประชุมเพียงเทานี้
เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ…………………………………….ผูจดรายงานการประชุม
(นายมงคล หมื่นพิลมทอง)
นักวิเคราะห.นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ…………………………………….ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยนรงค. วงศ.ใหญ)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุโขทัย

